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    नदीकाठावर वसलेल्या एका 
छोट्याशा गावात स्वेन नावाचा एक 
माणूस राहात होता.  



  स्वेन वर-िाली उचलल्या जाणाऱ्या एका याांत्रिक पलुाचा पहारेकरी 
होता. त्याला त्याच ेकाम आवडत असे. तो दररोज पलू धऊुन स्वच्छ 
करत असे आखण त्याच्या यांिाांना तेलपाणी करत असे.    

  बोट पलुाजवळ आली की त्याांना पलुािालनू जाऊ देण्यासाठी तो 
यांि चालवनू पलू वर उचलत असे.  



  गावातील लोक त्या पलुाचा परेूपरू वापर करत. पलुाची उत्तम 
देिभाल करणाऱ्या स्वेनचा त ेआदर करत.    

    उन्हाळ्याच्या ददवसाांत नदीच्या दोन्ही काठाांवरील लोक 
एकमेकाांना भेटत. सगळे आपलुकीने स्वेनला अभभवादन करत,   
“नमस्कार, स्वेन!” 



दहवाळ्यात स्वेन शकेोटी पटवत असे  आखण सवाांना चॉकलेट वाटत असे.  



एकदा एक मोठे जहाज नदीत आले.  
         मलेु ओरडू लागली, “स्वेन, त ेबघ!  

  “राजा येतोय! लवकर पलू वर उचल.” 



     पण स्वेन पलू उचलत असतानाच राजा रागाने ओरडू लागला,  
“हा पलू कशाला बाांधला इथे! ककती गैरसोय होतेय माझी!” 

  “चला, चला, घाई करा,” राजा पाय आपटत रागारागात बोल ू
लागला, “मला भोजनासाठी उशीर होतोय.” 



अचानक राजाच्या सांतापाचा कडलेोट झाला.    तो ओरडला, “फायर!” 

  त्वररत सनैनकाांना तोफ डागली.  



तोफेच्या गोळ्यामळेु पलू उडून त्याच ेतुकड-ेतकुड ेकेले.  



     ककत्येक मदहने नदीच्या दोन काठाांवरील लोक पवूीसारिे 
आपल्या पररचचताांना भेटू शकले नाहीत. पलुाभशवाय 
एकमेकाांकड ेजाणे सोपे नव्हत.े  

  मग स्वेनने एक नाव बनवली. ददवसभर तो लोकाांना एका 
काठावरून दसुऱ्या काठावर नेऊ लागला. लोक म्हणत, “पलू असताना 
ककती सहज भेटायचो आम्ही! नावेनां जाणां जरा अवघडच वाटतां.” 



  एके रािी स्वेनला नदीच्या दसुऱ्या काठावरून घोडयाांच्या 
टापाांचा आवाज ऐकू आला. राजा एका काययक्रमावरून घरी 
परतत होता.   

  पण राि काळोिी होती. राजाच्या रथाचा गाडीवान थकला होता. 
कुणी, “थाांब!” म्हणून सावध करण्याअगोदरच त्याने रथ तसाच पढेु 
नेला. राजाचा रथ धाडकन नदीच्या पाण्यात पडला.  



 लोकाांना वाचवायला स्वेन पढेु धावला.   

  त्याने राजाला बोटीत सिुरूप बसवले. राजा पटुपटुला, 
“इथे प्रवास करणां धोक्याचां आहे. िरांतर इथे एिादा पलू 
असायला हवा होता!” 



    पण घरात गेल्यावर राजाने स्वेनला ओळिले. नदीवर पूल का नाही, याच े
कारण त्याच्या लक्षात आले. “ही सगळी माझी चूक आहे,” राजा खिन्नपणे 
म्हणाला. मग स्वेनने सवाांना गरम चॉकलेट पेय आखण दालचचनीचा केक िायला 
ददले. िाऊनपपऊन सगळे ताजेतवाने झाले. अचानक राजाला एक कल्पना सुचली.   

“आमचा शाही बाांधकाम तज्ज्ञ या नदीवर पूल बाांधनू देईल,” राजा म्हणाला.    
“व्वा! यामुळे काठावरच्या लोकाांना प्रवास करणां पुन्हा पदहल्यासारिां सहजसोपां होईल,” 
स्वेन िशु होत म्हणाला. त्याने राजाला आणिी एक कप गरम चॉकलेट पेय ददले.  



  पढुच्याच ददवशी पलुाच ेकाम सरुू झाले. 
“पलू िूप उांचावर असेल. त्यामळेु बोटी त्याच्या िालनू 
जाताना पलू वर उचलावा लागणार नाही,” राजा म्हणाला.  

“हे तर िूपच सोयीचां झालां,” स्वेन आनांदनू म्हणाला, 
कदाचचत यामळेु पलू दीघयकाळ दटकू शकेल, असे त्याला 
वाटले.   



  नवीन पलू बाांधनू झाला. नदीच्या दोन्ही काठाांवरच ेलोक हा 
प्रसांग साजरा करण्यासाठी पलुावर आले.   

  त्याांनी फुले उधळली आखण राजाला धन्यवाद ददले. 
त्याांनी पररचचताांची गळाभेट घेतली आखण सकाळ 
होईपयांत एकि नाच केला.  



  स्वेन नवीन पुलाची देिभाल आवडीने करू लागला. तो दररोज साफसफाई करून 
पूल चकचकीत करू लागला. सूयायस्तानांतर तो पुलाच्या दोन्ही टोकाांवर ददव्याच े
कां दील लावू लागला. त्यामुळे प्रवाशाांना काळोिात पूल सापडायला आखण त्यावरून 
प्रवास करायला सोयीच ेहोऊ लागले.  
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